
Abdomén seccional



Técnicas de imagem 

• Ecografia

• Tomografia computorizada

• Resonância Magnética



Ecografia

• Ondas de ultrassons

• Frequência variável  (3,5 MHz)

• Emissão e captação por cristais piezoeléctricos

• Transmissão e reflexão depende da 
impedância acústica e das interfaces



Tomografia computorizada

• Radiação ionizante (Raios X)

• Imagem depende da densidade dos tecidos

• Reconstrucção computorizada dos dados 
digitais



Ressonância magnética

• Protões submetidos a um campo magnético e 
pulsos de radiofrequência

• Comportamento difere para tecidos e 
condições diferentes

• T1 – hiperssinal gordura

• T2 – hiperssinal água

• DP - densidade protónica  



TC incremental
Adquire uma imagem (um corte axial) de cada 

vez, avança, outra imagem, etc…

Lento, doente tem q estar imovel
em cada um dos cortes. Se mexer
ou inspirar de modo diferente de um 
corte para outro , podem existir 
espaços entre dois cortes, e assim 
regiões não visualizadas



TC helicoidal
Adquire dados tomodensitométricos (TDM) com 

avanço e rotação contìnua a volta do doente, 
como uma “hélice” ou “espiral”

Aquisição contínua de densidades,  o 
registo computorizado fica como se 
fosse uma longa espiral de densidades 
sobrepostas, o computador depois faz 
cálculos com o volume de dados para 
reconstruir imagens axiais “perfeitas”

È rápido e  uma única apneia
pode bastar para fazer um registo 
de tórax ou abdómen, diminuindo 
os artefectos de movimento e 
de respiração.



TC abdominal e pélvica

• Contraste oral (positivo ou negativo)

• Contraste iodado endovenoso



Escala de densidades 
Unidades de Hounsfield (UH)

• Agua pura : 0 UH

• Ar : - 1000 UH



Escala de densidades 
Unidades de Hounsfield (UH)

• Mais Denso

• Menos Denso
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